
دنيا سمير في ورطة حقيقية

أمير كرارة وموقف كوميدي 

يسرا رفضت "على سلم الخدامين"

ت�سب��ب م�سل�سل "يف ال ال ال الند" للفنانة امل�رصية 
امل�سيف��ات  م��ع  له��ا  غ��امن ورط��ة  �سم��ر  دني��ا 
اجلوي��ات، حي��ث اتهموه��ا باأنه��ا ت�س��يء لهن يف 
العم��ل، الذي تلع��ب فيه دور م�سيف��ة جوية ب�سكل 
كومي��دي �ساخ��ر. ورد الفن��ان �سم��ر غ��امن، الذي 
�س��ارك يف بطول��ة امل�سل�س��ل يف مداخل��ة هاتفي��ة 
م��ع االعامي وائ��ل االبرا�سي، قائ��ااً اإن امل�سل�سل 
كوميدي، ولي���س مثل االأك�س��ن والدراما، وبالتايل 
يج��ب اأن يخ��رج ع��ن الروت��ن، موؤكدا اأن��ه يحرتم 
مهن��ة ال�سياف��ة اجلوي��ة وال ميك��ن اأن ي�سيء لهن. 
يذك��ر اأن نف���س النقابة وجهت اأي�س��ااً اتهام مماثل 
للفنان��ة غادة عبد الرازق الت��ي تلعب دور م�سيفة 

جوية يف م�سل�سل "اأر�س جو".

   ق��ال النج��م امل���رصي اأمر ك��رارة، اإن اأح��داث م�سل�سله 
اجلديد "كلب�س" تت�سمن حالة من الكوميديا يف احللقات 
املقبلة، حينما يهرب ب�سخ�سية الرائد "�سليم االأن�ساري" 
عن��د ترحيله م��ن اأحد اأق�سام ال�رصط��ة لل�سجن، بعد تلفيق 
تهم��ة له بقتل �ساب داخل ق�س��م ال�رصطة الذي يعمل فيه.  
واأ�ساف كرارة، ، اأنه ي�ستعن بل�س يقف بجانبه يف وقت 
�سابق، مل�ساعدته يف االختب��اء عند اأحد اأقاربه، فيختبئ 
داخل منزل الفنانة انت�سار يف الريف، ويدعي اأنه طبيب 
بيط��ري ومعه م�ساعده اخلا���س،، ومن هنا تتولد مواقف 
كوميدي��ة عديدة، بح�س��ب االأحداث. وقال ك��رارة  ان احد 
: هناك م�سهد ُنعلم فيه  املواقف التي مل ُتعر�س بعد قائااً
الفاحن كيفية حلب اجلامو�سة، ، ن�سرتي حليبااً من اأحد 

املحال على اعتبار اأننا حلبناه من اجلامو�سة، 

قال��ت النجم��ة امل�رصي��ة ي���رصا، اإنه��ا غ��رت ا�سم 
م�سل�سله��ا اجلدي��د م��ن "عل��ى �سلم اخلدام��ن" اإىل 
"احل�س��اب يجم��ع"، العرتا�سها عل��ى اال�سم االأول 
الذي و�سفته ب� "امل�ستفز"، بح�سب قولها.  واأ�سافت 
ي���رصا، اأنها مل حتب ا�سم "على �سلم اخلدامن"، الأن 
ال�سغ��االت فئة تخدم مهنتها ولي���س اأنف�سهم فقط، 
كما تعد مهنة ي�سرتزق منها العاملون فيها، الفتة 
اإيل اأن جمي��ع الب���رص "خادم��ون للقم��ة العي���س" 
مهم��ا ارتف��ع قدره��م. وتابع��ت "اأحت��دث هنا عن 
"اخلادمة" و"عامل النظافة" و"الوزير" و"الغفر" 
و"املمث��ل"، فكلنا نخدم لقمة عي�سن��ا، ولكن كلمة 
"خ��دام" اأ�سبحت عيبااً يف زمننا هذا، وهي لي�ست 

بالعيب على االإطاق،

ر�ؤية  من  دي�سيك  �سكوت  ال�سهري  النجم  اأطفالها،  ��الد  ال�سابق  حبيبها  متنع  كاردا�سيان"  "كورتني  ال�سهرية  الأمريكّية  الواقع  تلفزيون  جنمة 
اأطفالهما الثالثة ".
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

الن ، �ملتابع����ة اخ����ر امل�س����تجدات الت����ي تظه����ر على ال�س����احة العراقي����ة �العربية 
 )ALJOURNAL ( ) العاملية ، �خلدمة الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال�

عرب الجهزة الذكية : 
فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�سواق التطبيقات ميكن 

اإيج����اد التطبي����ق اخلا�ص بنا، �اأي�س����ًا الدخول اإىل اأي �س����فحة �ق����راءة تعليقات 
الق����راء ح����ول خ����رٍب اأ� برنامٍج مع����ن �اأي�س����ًا كتابة اآرائ����ك اخلا�س����ة، كما ميكنك 
م�س����اركة اخلرب اأ� اإعادة ن�س����ره على ح�س����اباتك اخلا�س����ة على �س����بكات التوا�سل 

الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .

التطبيقات  أسواق  من  تنزيله  يمكنك 

االندرويد  انظمة  على  وتثبيته  كافة 

وااليفون لالجهزة الذكية

تطبيق »الجورنال« متوافر مجانا

على الهواتف الذكية كافة

    

حالة من الغ�سب انتابت جنم املنتخب امل�رصي ال�سابق حممد 
اأبو تريكة، بعد علمه بت�سمية من�سط "جن�سي" علا ا�سمه، �سمن 
اأح��داث احللق��ة الثانية من م�سل�س��ل "ملعي الق��ط"، الذي يقوم 

ببطولته الفنان امل�رصي حممد اإمام ابن الزعيم عادل امام 
وق��ال م�س��در مقرب من اب��و تريكة، اإن��ه م�ستاء ج��دا من هذه 
الواقع��ة، الأنها تكررت مع��ه يف فيلم "امل�سلح��ة" قبل �سنوات 
ا  عدة، حينما مت و�سعه ا�سمه على اأحد اأنواع املخدرات، م�سيفاً
اأن الاعب ال يعتزم اتخاذ اأي اإجراءات قانونية �سد العمل الذي 

يعر�س حاليااً على �سا�سة MBC م�رص.
وي�س��ارك يف بطولة "ملعي القط" تارا عم��اد واإدوارد وحممود 
الب��زاوي و�سليمان عيد وهالة فاخر و�س��اح عبد اهلل وكوكبة 

من النجوم، من اإخراج عمرو عرفة.

منع��ت املحامي��ة الربيطانّي��ة، اللبنانّي��ة االأ�س��ل، 
اأم��ل عل��م الدي��ن، زوجها النج��م العامل��ّي جورج 
ح�س��ور  م��ن   George Clooney كل��وين 
ا  حفل االأو�س��كار االإن�سايّن اخلا�س به، خوفاً
م��ن اأن ُتنجب يف غيابه، بع��د اأن بداأ 
التواأم��ن  لق��دوم  التن��ازيل  الع��ّد 
اللذي��ن ُينتظر اأن تلدهم��ا. وقد اأكد 
ا، اأّن زوجته  كل��وين البالغ 56 عاماً
كان��ت ال�سب��ب يف تغّيب��ه ع��ن حفل 
 Aurora Prize for جائ��زة 
Awakening Huma -
ا، ل�سخ�س  ity التي مُتنح �سنويًّ
�ساهم��ت اأعمال��ه يف املحافظة 
على حي��اة الكثرين، والدفاع 
عن ق�ساي��ا اإن�سانّي��ة اأخرى، 
رغم اأّن��ه �رصيك موؤ�ّس�س يف 
اأّن��ه ع�سو  اجلمعّي��ة، كم��ا 
يف اللجنة املكلفة اختيار 
الفائز. حيث ب��رر النجم 
غيابه هذا العام خال 
املوؤمت��ر ال�سحايف، 
بر�سالة ه��ي عبارة 
ع��ن مقط��ع فيدي��و، 
جلمه��وره  وّجهه��ا 
توزي��ع  حف��ل  يف 
 Oscars جوائ��ز 
Style- يف يريفان_اأرميني��ا، قال فيه 
:" كنت اأوّد فع��ااً اأن اأكون هناك، لكّنني 
اإذا ما ح�رصت واأجنب��ت زوجتي التواأم 
ا على  يف غيابي، فاإّنني لن اأعود قادراً

العودة اإىل البيت".

أبو تريكة غاضب والسبب ..

أمل تمنع كلوني من االبتعاد عنها


